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dihampir seluruh masjid dan musholla. Dunia telah banyak 
melenakan umat Islam dari sholat berjamaah. Padahal, 
sosok mulia Rasulullah  Muhammad saw yang merupakan 
satu-satunya uswah sentral kaum muslimin saja hampir 
tidak pernah melewatkan sholat fardhu berjamaah di masjid 
sepanjang hidupnya. Bahkan, ketika beliau dan para 
sahabat serta para pengikutnya tengah berada dalam 
peperangan, beliau masih istiqomah untuk menjalankan 
sholat berjamaah bersama dengan para sahabat beliau.

Kebanyakan umat muslim pada saat ini seperti telah 
kehilangan pedoman dan panutan. Seakan, mereka telah  
memiliki panutan lain selain Rasulullah saw.

Rasulullah saw tidak pernah meninggalkan sholat 
berjamaah meskipun dalam keadaan genting sekalipun. 
Seberapapun hebatnya perang yang tengah dihadapi oleh 
Rasulullah saw dan para sahabat, namun sholat berjamaah 
tetap beliau tegakkan bersama dengan para sahabat. 

Cobalah sejenak kita renungkan kisah yang terdapat di 
dalam hadits riwayat Imam Muslim berikut: “Suatu ketika 
datanglah seorang laki-laki buta kepada Rasulullah saw 
dengan tujuan untuk meminta keringanan dalam sholat 
berjamaah karena kebutaan yang ada pada dirinya. Lelaki 
yang buta tersebut berkata kepada Rasulullah saw, "Wahai 
Rasulullah, aku adalah seorang yang buta, tidak ada 
seorang penuntun yang dapat menuntunku ke Masjid, maka 
bolehkah aku tidak sholat dengan berjamaah dan cukup 
bagiku sholat di rumah saja?" Seketika Rasulullah saw 
memberi keringanan kepada lelaki tersebut sebagaimana 
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bu Hurairah r.a. berkata : 

ARasulullah saw bersabda : “Shalat 
berjamaah berlipat ganda dari 

shalat sendiri dirumah atau dipasar 
dengan dua puluh lima lipat. Yang 
demikian itu karena seseorang jika 
menyempurnakan wudhu’ kemudian 
keluar ke masjid, tiada ia melangkahkan 
kaki selangkah melainkan terangkat satu 
derajat dan dihapus satu dosa dan bila ia 
shalat selalu didoakan oleh para malaikat 
selama ia ditempat shalat itu tidak 
berhadas, malaikat berdoa : Allahumma 
sholli’alaihi allahummarhamhu (Ya Allah 
kasihanilah dia). Dan tetap ia dianggap 
dalam shalat selama ia menantikan 
shalat.” (HR. Bukhari, Muslim)

Satu pemandangan yang kini tengah 
menjadi sebuah ironi di dalam perjalanan 
Islam adalah semakin banyak dan 
bertaburannya masjid  dan musholla di 
mana-mana, sedangkan penghuninya 
hilang entah kemana. Satu ironi yang 
tampaknya sangat tidak masuk akal. 
Betapa tidak, masjid dan musholla selalu 
sepi di lima waktu sholat fardhu, padahal 
tempat ibadah tersebut berdiri di tengah-
tengah padatnya rumah penduduk yang 
mengaku beragama Islam. Kekuatan  
jamaah sudah tidak dapat dilihat lagi 

Gaza, 20 Dzulhijjah 1435/14 Oktober 2014 
(MINA) – Faksi perlawanan Islam Palestina 
Hamas meminta Sekretar is  Jendera l  
Perserikatan Bangsa-Bangsa, Ban Ki-moon, 
yang tiba di Jalur Gaza. Selasa, mendukung 
mengangkat blokade Israel sepanjang pantai 
Jalur Gaza  “untuk menebus pembantaian Israel 
terhadap warga Gaza.”

Dalam Pernyataannya, juru bicara Hamas, Sami 
Abu Zuhri, mengatakan “Ban Ki-moon 
membantu menutupi pembantaian terhadap 
warga Palestina di bagian selatan Jalur Gaza 
selama serang zionis Israel baru-baru ini di 
Gaza,”

“Kami menyerukan kepada Sekjen PBB untuk 
membebaskan dengan menghent ikan 
pengepungan di Jalur Gaza,” tegas Abu Zuhri.

Abu Zuhri menambahkan, Sekjen PBB agar 
berhenti menerapkan standar ganda dan 
bertanggung jawab bagi korban Palestina dari 
agresi Israel.”

LIGA ARAB SAMBUT BAIK PENGAKUAN 
PA R L E M E N  I N G G R I S  T E R H A D A P  
PALESTINA

Sementara itu, Ketua Parlemen Liga Arab, 
Ahmad Al-Garwan, Selasa, menyambut baik 
keputusan parlemen Inggris untuk mengakui 
negara Palestina, yang diambil dengan 
mayoritas pemungutan suara di ‘House of 

Commons’ yang dilakukan baru-baru ini.

Dia menggambarkan, keputusan parlemen 
Inggris adalah ‘langkah ke arah yang benar’ dan 
berharap semua parlemen di seluruh dunia akan 
mengambil keputusan yang sama. Kantor berita 
el-Balad dan Mi’raj Islamic News Agency (MINA) 
melaporkan, Rabu.

Al-Garwan mengatakan, parlemen di seluruh 
dunia mewakili suara masyarakat yang 
menyebabkan rasa optimisme bahwa masalah 
Palestina masih hidup di semua hati nurani 
rakyat tanpa menunggu keputusan pemerintah.

Sekretaris Jenderal Asisten Palestina dan Arab 
Lands, Mohammad Sabeeh mengatakan, 
perbandingan 274-12 suara parlemen Inggris 
mencerminkan bagaimana orang-orang Inggris 
ingin melihat keadilan untuk rakyat Palestina.

Orang-orang Inggris mengirimkan pesan 
penolakan atas semua pelanggaran yang 
dilakukan terhadap rakyat Palestina, katanya 
resolusi tidak mengikat.

Sabeen mengatakan, mengakui negara 
Palestina merupakan penegasan perdamaian 
dan stabilitas di Timur Tengah.

Hak pembentukan negara Palestina dan 
mengakui sebagai negara yang sah ditetapkan 
dalam semua piagam internasional.(MINA)
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yang ia pinta, namun ketika lelaki itu hendak 
beranjak, Rasulullah saw memanggilnya kembali 
dan bertanya kepadanya, "Apakah kamu 
mendengar adzan panggilan sholat?" Orang buta 
itu menjawab, "Ya". Maka Rasulullah saw pun 
bersabda, "Kalau begitu, sambutlah (berangkatlah 
sholat berjamaah)"".(HR. Muslim).

Dari hadits di atas dapat kita lihat betapa 
Rasulullah saw sangat menekankan umatnya 
untuk senantiasa mengistiqomahkan sholat fardhu 
berjamaah di dalam masjid (musholla). Bahkan 
tidak ada keringanan bagi seorang buta yang tidak 
ada penuntunnya sekalipun untuk meninggalkan 
sholat fardhu berjamaah, selama ia masih dapat 
mendengar suara adzan dan masih mampu untuk 
bergerak ke tempat dimana adzan tersebut 
berkumandang. Namun, betapa ironisnya 
keadaan sebagian umat muslim saat ini. 

Mereka tidak buta apalagi tuli dan mereka dapat 
mendengarkan adzan dengan baik, bahkan masjid 
itu bersebelahan dengan dinding rumahnya, tapi 
mereka berat berangkat, enggan untuk sholat 
berjamaah. 

Mereka  t idak  da lam keadaan perang 
sebagaimana telah dialami Rasulullah saw dan 
para sahabat terdahulu, namun mereka 
membiarkan masjid dan musholla sepi, seperti 
sepinya kuburan. Sebagian besar umat muslim 
saat ini bersikap seolah-olah mereka adalah umat 
yang keadaannya lebih buruk dan lebih menderita 
dari seorang buta yang tidak memiliki seorang 
penuntunpun.

Tekanan Rasulullah saw terhadap umat Islam 
berkenaan dengan sholat berjamaah ini juga 
terdapat di dalam sebuah hadits yang diriwayatkan 
oleh Imam Bukhori dan Muslim sebagai berikut: 
Dari Abu Hurairah ra, bahwa Rasulullah saw 
bersabda, "Demi Allah yang jiwaku dalam 
genggamanNya, sungguh aku pernah akan 
menyuruh mengumpulkan kayu bakar, kemudian 

aku perintahkan untuk shalat, lalu adzan pun 
dikumandangkan. setelah itu, aku menyuruh orang 
untuk menjadi imam sholat berjamaah. Lalu aku 
pergi ke rumah orang-orang yang tidak memenuhi 
panggilan shalat, dan aku bakar rumah mereka 
saat mereka berada di dalamnya. " (HR: Bukhori 
Muslim).

Lihatlah, betapa Rasulullah saw sangat geram dan 
tegas dalam menyikapi orang-orang muslim yang 
enggan meninggalkan rumahnya untuk menuju 
masjid (musholla) guna melaksanakan sholat 
fardhu berjamaah. Hal ini karena tentunya  beliau 
mengerti betapa hebatnya keutamaan yang 
terdapat di dalam sholat berjamaah tersebut. Allah 
swt telah berfirman di dalam Al Quran, “Dan 
dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan rukulah 
beserta orang-orang yang ruku.” (QS. Al-Baqarah: 
43).

“…rukulah bersama orang-orang yang ruku”, 
kalimat ini jelas merupakan satu perintah untuk 
mendirikan sholat secara berjamaah.

Wahai saudaraku di dalam Islam, tidaklah Allah swt 
dan Rasulullah saw menetapkan satu aturan 
(perintah atau larangan), melainkan di dalamnya 
tersimpan keutamaan yang sangat besar bagi umat 
manusia, khususnya umat Islam itu sendiri. 

Maka, ketika Allah swt dan Rasulullah saw telah 
memerintahkan kita untuk senantiasa mendirikan 
sholat berjamaah, yakinlah bahwa perintah 
tersebut tidak akan merugikan kita. Justru perintah 
itulah yang akan memberikan keuntungan yang 
tidak terhitung jumlahnya dan tidak terukur 
besarnya bagi kita.

Sholat berjamaah merupakan salah satu bentuk 
ibadah yang tentunya memiliki begitu besar dan 
banyak keutamaan bagi seorang muslim. 
Rasulullah saw, melalui beberapa sabdanya telah 
memberikan rahasia seputar keutamaan yang 
terdapat di dalam sholat berjamaah kepada 

umatnya, yang diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Pahala berlipat ganda
Mungkin, kita tidak mengerti dengan pasti 
mengenai apa dan bagaimanakah yang dimaksud 
dengan pahala itu. Namun, tentunya tidak akan ada 
yang menolak jika ditawarkan pahala oleh Allah swt 
dengan mudah, bahkan setiap manusia normal 
pasti menginginkan pahala yang berlipat-lipat. 
Inilah salah satu keutamaan yang terdapat di dalam 
sholat berjamaah, yaitu mendapatkan pahal yang 
berlipat-lipat. Orang yang sholat berjamaah akan 
mendapat pahala 27 derajat dibanding sholat 
sendirian. Rasulullah saw bersabda, "Shalat 
berjamaah lebih utama daripada shalat sendirian, 
dengan dua puluh tujuh derajat"  (HR: Bukhori 
Muslim).

Hadits tersebut menjelaskan bahwa dengan sholat 
berjamaah akan meningkatkan kualitas sholat kita 
menjadi 27 kali lipat dibandingkan dengan sholat 
sendirian (munfarid).

2. Menghapus dosa dan Mengangkat derajat
Subhanallah! Betapa dahsyat keutamaan yang 
terdapat di dalam sholat berjamaah, sehingga 
dapat menghapuskan dosa dan mengangkat 
derajat orang-orang yang mengistiqomahkannya. 
Rasulullah saw bersabda, "Apabila dia wudhu 
dengan sempurna, kemudian keluar menuju ke 
masjid dengan niat hanya untuk sholat, maka setiap 
kali ia melangkah, derajatnya dinaikkan dan 
kesalahan dosanya dihapuskan"  (HR: Bukhori 
Muslim).

3. Didoakan malaikat
Keutamaan sholat berjamaah yang selanjutnya 
adalah mendapatkan doa dari para malaikat. 
Betapa tidak meragukannya jika para malaikat 
yang merupakan makhluk ciptaan Allah swt yang 
selalu taat kepada-Nya, memohonkan ampun bagi 
kita. Secara logika, bagaimana mungkin Allah swt 
akan menolak doa hamba-Nya yang selalu taat 
kepada-Nya dan tidak pernah menyekutukan-Nya 

walau sedikitpun.
Rasulullah saw bersabda, "Malaikat akan 
senantiasa memohonkan ampun dan rahmat 
untuknya, selama ia masih tetap berada di tempat 
shalatnya dan tidak berhadast. Malaikat 
berkata,"Ya Allah, ampunilah dia, Ya Allah 
rahmatilah dia.""  (HR: Bukhori Muslim).

4. Terhindar dari penguasaan syaithon
Sholat berjamaah akan menghindarkan seseorang 
bahkan sekelompok orang dari pengaruh-
pengaruh jahat syaithon yang terkutuk. Syaithon 
tidak akan pernah mampu mengalahkan dan 
mempengaruhi orang-orang yang senantiasa 
mengistiqomahkan sholat berjamaah. Rasulullah 
saw bersabda, "Tidaklah tiga orang berada di suatu 
desa atau kampung lalu mereka tidak melakukan 
shalat berjamaah, kecuali mereka telah dikuasai 
oleh syetan."  (HR: Abu Daud).

5. Ketentraman dan persatuan
Tidak ada seorang pun yang tidak menginginkan 
kehidupan yang penuh dengan kedamaian, 
ketentraman, dan penuh dengan ukhuwah. 
Ketenangan dalam hidup yang heterogen 
terkadang satu hal yang sulit untuk didapatkan. 
Ketentraman dalam kehidupan yang penuh 
dengan keragaman merupakan satu harapan yang 
selalu ada, namun terkadang berat untuk 
mewujudkannya. Di sinilah Rasulullah saw kembali 
menyampaikan salah satu rahasia keutamaan dari 
sholat berjamaah.

Jika satu penduduk atau kelompok dapat 
mengistiqomahkan sholat berjamaah, maka Allah 
swt akan memberikan ketentraman dalam 
kehidupan mereka. Persatuan dan ikatan 
persaudaraan akan terus menguat dan tidak akan 
mudah terpecah belah. Rasulullah saw bersabda, 
"Karena itu shalatlah dengan berjamaah, karena 
srigala itu hanya menerkam kambing yang jauh 
terpencil dari kawan-kawannya (jamaahnya)."  
(HR: Abu Daud).
Wallahu A’lam Bish Shawwab (Bahron Ans.)


